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РЕГИОНАЛЕН РАБОТЕН СЕМИНАР
НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ПРЕД
РАБОТОДАТЕЛИТЕ
И
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
УЧИЛИЩА
ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЕСVЕТ В
МОБИЛНОСТТА”, 24 април 2013г.,
гр. Враца
На 24 април 2013г. в рамките на проект
„Национална група от съветници по
Европейската система за трансфер на
кредити в Професионалното образование
и обучение (ECVET) 2012-2013", в гр.
Враца се проведе Регионален работен
семинар, организиран от Център за
развитие на човешките ресурси със
съдействието на Българската стопанска
камара и любезното домакинство на
Регионалния инспекторат в гр.Враца.
Семинарът представи целите на проекта
ЕСVЕТ към Център за развитие на
човешките ресурси, основните елементи и
понятия в системата за трансфер и
акумулиране
на
кредити
в
Професионалното
образование
и
обучение - ЕСVЕТ, както и практическите
аспекти на приложението на ЕСVЕТ към
мобилността в рамките на секторна
програма “Леонардо да Винчи“ на
програмата „Учене през целия живот“.
Споделен бе и опита на работодателите в
оценяването на компетенциите на Пазара
на труда и връзката с ПОО.

ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА
ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

ЗА

MyCompetence
MyCompetence e продукт, създаден в
рамките на Проект „Разработване и
внедряване на информационна система за
оценка на компетенциите на работната сила
по
браншове
и
региони”
(ИСОК),
осъществяван от Българска стопанска
камара (БСК) в партньорство с КНСБ и КТ
"Подкрепа", с финансовата подкрепа на
Европейския
социален
фонд
на
Европейския съюз.
Функционирането и ефективността на
информаицонната система се обезпечава
от изградената Национална референтна
мрежа, която обхваща на партньорски
принцип
работодатели,
мениджъри,
специалисти, консултанти, експерти от
държавни и други институции.
Подбора и описанието на компетенциите е
съобразено с квалификационните нива в
Националната квалификационна рамка.
Всяка компетенция е съотнесена чрез код
към създадените клъстери в MyCompetence
и съответните компетентности в НКР.
Моделът на ключовите длъжности в сектора
съдържа два основни компонента:
- описание на длъжността;
- компетентностна рамка (набор от
изисквани компетенции за длъжността).
Знанията и уменията, включени в описанието на длъжността, се систематизират и
групират на основата на специално
разработени за целта класификатори на
MyCompetence.

http://mycompetence.bg

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”
Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и
обучение ” и област на интервенция 4.3 "Развитие на системата за учене през целия живот” от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”.
Проектът се изпълнява от Министерството на образованието, младежта и науката по схемата
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на
система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и
компетентности”.
Целта на проекта е да създаде и изпробва система за идентифициарне и признаване на
неформално и самостоятелно придобити знания,умения и компетености. Предвижда се
системата да позволява издаването на документ, който да доказва нпридобитите извън
формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.
Ползи от проекта
• Получаване на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и
компетентности
• Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на
квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на
труда;
• Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;
обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;
• По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;
• Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ НА ЦЕНТЪР
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, 30 май 2013г., гр. София

ЗА

На 30 май 2013г. в гр.София в рамките на проект „Национална група от съветници по
Европейската система за трансфер на кредити в Професионалното образование и обучение
(ECVET) 2012-2013", се проведе Национален семинар по ЕСVЕТ, който събра над 70
представители на различни групи участници в Професионалното образование и обучение в
България. Семинарът представи националната политика по отношение въвеждането и
прилагането на ЕСVЕТ в България и запозна участниците с актуалните инициативи и проекти
на националните власти – Министерство на образованието, младежта и науката и
Националната агенция за ПОО, в тази насока. Представители на работодателските
организации, висшите образователни институции и професионалните училища в Националната
група от съветници по ЕСVЕТ споделиха своя професионален опит в изграждането на
практически пътища по прилагането на Системата ЕСVЕТ за целите на географската мобилност
и признаването на информалното образование на национално ниво, като поставиха основите
въпроси на последвалата дискусия, свързани с процесите на признаване, трансфериране и
сертифициране на компетенциите, и акредитацията на центрове за признаването на
неформалното и информалното образование в България. Създадена бе мрежа на
професионалните училища за споделяне на добри практики и опит в изпълнението на проекти,
касаещи професионалната транснационална мобилност. Повече информация може да
намерите на: www.hrdc.bg

